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الطلب القوي يف الأ�سواق النهائية �سيزيد قيمة اإجمايل املبيعات 

�رشعنا بتغطية ال�سعودية لل�سناعات الدوائية وامل�ستلزمات الطبية )�سبيماكو( بقيمة عادلة لل�سهم 

امل�ستويات   %35.6 عن  بن�سبة  �سعودا  االجتاه  احتمال  يعني  وهذا  �سعودي.  ريال   45.2 قدرها 

املقارنة  واأ�ساليب  النقدية  التدفقات  اأ�سا�س خ�سم  املخلوط على  التقييم  نهج  احلالية. وا�ستخدمنا 

17.3، وهذا الرقم يقع يف منت�سف معدله  لقيمة �سبيماكو. يتم تداول ال�سهم حاليا مبكرر ربحية 

التاريخي ملدة �سنتني، 25.14 و11.53. ونحن نعتقد اأن ال�رشكة تقدم فر�سة جذابة، نظرا الرتفاع 

الطلب على الدواء، �سواء يف ال�سوق املحلي اأو يف منطقة ال�رشق االأو�سط. ومما يعزز تفاوؤلنا االندفاع 

جديدة،  باإ�سافات  منتجاتها  حمفظة  وتو�سعة  النمو  عالية  اأ�سواق  ال�ستك�ساف  ل�سبيماكو  االأفقي 

واالندفاع العمودي الذي يتمثل يف االبتكارات اجلديدة يف جمال االأدوية.

الت�سارع يف زيادة انت�سار الأمرا�ض املزمنة هو الذي يرفع الطلب

اأدت التغريات �سكانها من اأمناط احلياة وعادات الطعام والنظام االجتماعي يف اململكة العربية ال�سعودية 

على مدى ال�سنوات القليلة املا�سية اإىل انت�سار االأمرا�س املزمنة املرتبطة بهذا النمط من احلياة، مثل مر�س 

ال�سكري واأمرا�س القلب واالأوعية الدموية، وهي اأمرا�س تنجم اأ�سا�سا عن ال�سمنة. وحتتل اململكة العربية 

ال�سعودية املرتبة الثالثة يف قائمة الدول التي يعاين �سكانها من ال�سمنة املفرطة وعدد مر�سى ال�سكري. ونتيجة 

لذلك ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن االأمرا�س القلبية الوعائية، ومر�سى ال�سكري وال�سمنة يعتربون اأكرث 

عر�سة الأمرا�س القلب. ونتوقع اأن ت�ستمر هذه االأرقام يف االرتفاع، وزيادة الطلب على العالجات املرتبطة 

بها. هناك اأي�سا ارتفاع يف م�ستويات متو�سط العمر املتوقع ومعدالت املواليد والتغيريات الدميوغرافية من 

�ساأنه اأن تزيد الطلب على االأدوية واخلدمات املتخ�س�سة مثل مرافق رعاية االأمومة والطفولة. ومن املتوقع 

اخلا�س  القطاع  م�ساركة  وتزايد  املحلية  ال�سحية  الرعاية  مرافق  تطوير  على  احلكومة  تركيز  يوؤدي  اأن 

لزيادة االإنفاق العام. هذه العوامل، وتوقعات مر�سد االأعمال الدولية )BMI( التي تتنباأ بنمو �سوق الدواء 

14.1 مليار ريال  2009- 2014 لي�سل  املائة خالل االأعوام  6.3 يف  يبلغ  ال�سعودي مبعدل �سنوي مركب 

�سعودي بحلول عام 2014 يعزز تفاوؤلنا بال�سوق الدوائية.

موقف قوي يف �سوق حملية جذابة

تبلغ ح�سة �سبيماكو 9.4% وهي ثاين اأكرب ح�سة يف �سوق االأدوية يف اململكة العربية ال�سعودية التي تعترب 

االقت�ساد االأ�سخم بني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، ويقع ترتيبها بعد جالك�سو �سميث كالين )ح�ستها 

يف ال�سوق 10.3%(. ومقارنة بالالعبني املحليني فان �سبيماكو متلك اأكرب ح�سة يف ال�سوق اأي حوايل %39.4. 

هذا يعطي ال�رشكة ميزة تناف�سية كبرية يف احل�سول على جزء كبري من الطلب املحلي الذي تغطي الواردات 

82% منه. ف�سال عن اأن 45% من االأدوية التي تبيعها �سبيماكو هي و�سفات طبية، وهي، اأي الو�سفات، 

ت�سيطر على اأكرب ح�سة من ال�سوق اأو ما يعادل 80.8 يف املائة من ال�سوق الدوائي يف ال�سيدليات.

الطبية  وامل�ستلزمات  الدوائية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�رشكة 

البدء يف التغطية | ال�سعودية | القطاع ال�سحي | مايو 2010

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية 

وامل�ستلزمات الطبية

تاأ�س�ست يف العام 1986، وتعترب ثاين اأكرب �سركة 

اأدوية يف اململكة العربية ال�سعودية.

اململكة  من  �سبيماكو  دخل  من   ٪80 يقارب  ما  ياأتي 

الأ�سواق  �سبيماكو  وت�ستهدف  ال�سعودية،  العربية 

اخلليجية، ال�سرق الأو�سط واأفريقيا، وال�سودان.

يف  مزمنة  باأمرا�ض  الإ�سابة  حالت  عدد  ارتفاع  اإن 

اململكة العربية ال�سعودية يعترب ال�سبب الرئي�سي يف 

ارتفاع الطلب على الأدوية التي تعالج هذه الأمرا�ض. 

كما اأن التو�سع يف ال�سرق الأو�سط واأفريقيا واأوروبا 

اأنعك�ض اإيجابيا على املبيعات، ومن جهة اأخرى، فاإن 

الرتكيز على زيادة الأرباح �ساهم يف ارتفاع هوام�ض 

اأي�سا، فاإن املبادرة لإن�ساء م�سنع لإنتاج  الربحية. 

املواد الفعالة للأدوية تعترب م�سجعة.

45.2 ريال �سعودي ال�سعر العادل: 

33.3 ريال �سعودي ال�سعر احلايل: 

 ٪35.6 الزيادة يف ال�سعر: 

املعلومات الأ�سا�سية

رويرتز: 

SPIMACO AB :بلومربغ

البلد: اململكة العربية ال�سعودية

القطاع: ال�سحي

الإدراج: ال�سوق ال�سعودية

القيمة ال�سوقية: 2،619.8 مليون ريال �سعودي

ال�سعر خلل اآخر 52 اأ�سبوعا )اأعلى/اأدنى(:

37.60 / 28.13 ريال �سعودي

2070.SE

اجلدول 1: اأهم البيانات املالية والتقييمية

املصدر: بيانات الشركة، اجلزيرة كابيتال

مليون ريال �سعودي
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871.9950.71،091.51،224.91،361.11،512.81،655.7الإيرادات

159.6185.8199.9231.2263.4300.6338.6الأرباح قبل الفوائد وال�سرائب واٌلهلكات

128.3154.8171.4201.7232.6268.4304.8�سايف الدخل

1.62.02.22.63.03.43.9ربح ال�سهم )ريال �سعودي( 

20.416.915.213.011.29.78.6مكرر الربحية
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ال�سركة متواجدة حاليا يف 11 بلدا يف 

جميع اأنحاء منطقة ال�سرق الأو�سط 

وتر�سخ اأقدامها هناك، خ�سو�سا 

الأ�سواق الأفريقية املتزايدة النمو. 

كما اأن �سبيماكو تخطط للتو�سع يف 

اأوروبا ال�سرقية، التي فيها �سوق كبرية 

للأدوية القيا�سية.

هناك اعتماد �سديد على الواردات 

)90٪ من املواد اخلام( وهذا يرفع 

تكاليف مدخلت املنتجني املحليني، 

وبالتايل تقلي�ض هوام�سها الربحية.

خف�ست احلكومة اأ�سعار 1400 دواء 

يف �سباط / فرباير 2008.

تعترب �سبيماكو اأكرب منتج حملي يف 

ال�سوق ال�سعودية وثاين اأكرب �سركة 

ب�سكل عام بعد جلك�سو �سميث كلين يف 

ال�سوق ال�سعودية. 

التو�سع يف اأ�سواق جديدة، واإطلق منتجات جديدة حلفز منو املبيعات

اإن �سبيماكو تركز با�ستمرار على التو�سع يف اأ�سواق جديدة باالإ�سافة وتطوير منتجات جديدة لال�ستفادة من فر�س النمو. 

فال�رشكة متواجدة حاليا يف 11 بلدا يف جميع اأنحاء منطقة ال�رشق االأو�سط وتر�سخ اأقدامها هناك، خ�سو�سا االأ�سواق االأفريقية 

املتزايدة النمو. كما اأن �سبيماكو تخطط للتو�سع يف اأوروبا ال�رشقية، التي فيها �سوق كبرية لالأدوية القيا�سية. وبغ�س النظر 

ال�سكري  املرتبطة بنمط احلياة كمر�س  االأمرا�س  عن هذا فال�رشكة ب�سدد تو�سيع حمفظة منتجاتها لعالج عدد متزايد من 

و�سغط الدم واالأمرا�س القلبية الوعائية. وال�رشكة متار�س اأي�سا ن�ساط متزايدا لتو�سعة حمفظتها من االأدوية ذات املاركات 

وذلك باإبرام عقود جديدة مع �رشكات االأدوية املتعددة اجلن�سيات )مثل �سانويف افنتي�س واإيالي ليللي و�سريينغ بالو وجالك�سو 

�سميث كالين( لت�سويق منتجاتها يف ال�سوق اململكة العربية ال�سعودية. ولذلك فاإننا نتوقع اأن ت�سجل �سبيماكو منو قوي يف 

ربحها االإجمايل يف ال�سنوات املقبلة مع ازدياد امل�ساهمات من اأجزاء اأخرى من ال�رشق االأو�سط واأفريقيا.

الهوام�ض مر�سحة لل�ستفادة من م�سنع العنا�سر الدوائية الفعالة املنتظر

نظرا لعدم توفر املواد اخلام املنتجة حمليا هناك اعتماد �سديد على الواردات )90% من املواد اخلام( وهذا يرفع تكاليف 

مدخالت املنتجني املحليني، وبالتايل تقلي�س هوام�سها الربحية. كما اأن الرقابة احلكومية امل�سددة على االأ�سعار من قبل 

احلكومة ال�سعودية للمحافظة على تكاليف الرعاية ال�سحية حتت ال�سيطرة يزيد من ال�سغط على الهام�س. وللتغلب على 

هذه العقبات دخلت �سبيماكو يف م�رشوع م�سرتك لتاأ�سي�س امل�سنع االأول يف اململكة العربية ال�سعودية )العنا�رش الدوائية 

اأن تتح�سن هوام�س �سبيماكو عندما يبداأ امل�سنع  اأننا نتوقع  2011. ورغم  اأن يبداأ ت�سغيله يف عام  الفعالة( الذي يتوقع 

باالإنتاج نظل على حتفظنا ب�ساأن توقعاتنا املتعلقة بالهام�س، وذلك ب�سبب ت�سييق الرقابة على االأ�سعار يف ال�سعودية.

خماطر ال�ستثمار

القيود امل�سددة على الأ�سعار ميكن اأن ت�سر الهوام�ض

يف الوقت الذي توفر فيه احلكومة ال�سعودية املرافق الطبية جمانا ملواطنيها واالأدوية املدعومة للمغرتبني، فهي تراقب بقوة 

تكاليف الرعاية ال�سحية من خالل التحكم يف اأ�سعار االأدوية. وقد خف�ست احلكومة اأ�سعار 1400 دواء يف �سباط / فرباير 

2008. واأي خف�س اإ�سايف يف االأ�سعار تفر�سه احلكومة �سي�رش ب�سكل هوام�س الربحية اخلا�سة باملنتجني املحليني.

التاأخري يف ت�سغيل م�سنع العنا�سر الدوائية الفعالة

من املتوقع اأن يبداأ ت�سغيل م�سنع العنا�رش الدوائية الفعالة الذي ت�سارك به �سبيماكو يف عام 2011. واأي تاأخري يف ذلك 

ميكن اأن يوؤثر افرتا�ساتنا لهام�س �سبيماكو ب�سكل كبري.

الوجود املتزايد للعبني دوليني يف ال�سوق املحلية

تعترب �سبيماكو اأكرب منتج حملي يف ال�سوق ال�سعودية وثاين اأكرب �رشكة ب�سكل عام بعد جالك�سو �سميث كالين يف ال�سوق 

ال�سعودية. ورغم اأن ال�رشكة متتلك ح�سة كبرية يف ال�سوق املحلية، فان مناف�سة ال�رشكات املتعددة اجلن�سيات ميكن اأن 

تقل�س من ح�ستها. وال�سبب اأن الالعبني الدوليني الذين يتناف�سون على الهوام�س يتمتعون مبعرفة تقنية اأف�سل وميتلكون 

قاعدة مالية �سخمة وجمموعة منتجات وا�سعة. واأي خ�سارة يف ح�سة ال�رشكة يف ال�سوق خالفا الفرتا�ساتنا ميكن اأن توؤدي 

اإىل ف�سل �سبيماكو يف حتقيق االإيرادات التي توقعناها.
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بداأنا تغطية �سبيماكو بتقدير القيمة 

العادلة لل�سهم ب 45.2 ريال �سعودي. 

وهذا يعني اجتاها �سعوديا حمتمل 

يبلغ 35.6٪ من م�ستوى ال�سعر 

احلايل.

نتج عن منوذجنا ل�سايف التدفقات 

النقدية اأن قيمة امل�ساريع تبلغ 1.7 

مليار ريال �سعودي.

يبلغ  حمتمال  �سعوديا  اجتاها  يعني  وهذا  �سعودي.  ريال   45.2 ب  لل�سهم  العادلة  القيمة  بتقدير  �سبيماكو  تغطية  بداأنا 

35.6% من م�ستوى ال�سعر احلايل. وتقديرنا للقيمة العادلة م�ستق من املتو�سط املرجح ل�سايف التدفق النقدي ومنهجيات 

مبنية على املقارنة مع النظراء. وقد عينا معامل ترجيح قدره 60% ل�سايف التدفق النقدي و40% الأ�سلوب مقارنة العنا�رش 

املتماثلة.

التقييم مبوجب �سايف التدفقات النقدية

اأن قيمة حقوق  يعني  مليار ريال �سعودي. وهذا   1.7 تبلغ  امل�ساريع  اأن قيمة  النقدية  التدفقات  ل�سايف  نتج عن منوذجنا 

ال�سافية  الديون  ب�سبب  الرقم  تعديل  بعد  الواحد(  لل�سهم   45.2 اأ�سا�س  )على  �سعودي  ريال   3.5 تبلغ  امل�ساهمني 

واال�ستثمارات طويلة االأجل وم�سالح االأقلية. والقيمة العادلة املبنية على تقييم �سايف التدفقات النقدية مبنية على فرتة 

توقعات وا�سحة لل�سنوات اخلم�س من )2010-2014( باالإ�سافة للقيمة امل�ستدامة. والقيمة امل�ستدامة تفرت�س معدل منو 

متو�سط قدره %2.5.

موجز التقييم

اجلدول 2: تقييم �سايف التدفقات النقدية، املقايي�س املالية

املصدر: بيانات الشركة، اجلزيرة كابيتال

2014 ت2013 ت2012 ت2011 ت2010 ت20082009مليون ريال �سعودي )مامل يحدد(

1،656 1،513 1،361 1،225 1،092 951 872 الإيرادات

339 301 263 231 200 186 160 االأرباح قبل الفوائد وال�رشائب واالإهالكات واال�ستهالك

20.4%19.9%19.4%18.9%18.3%19.5%18.3%الهوام�س الربحية )%(

306 269 233 202 172 156 130 االأرباح قبل الفوائد وال�رشائب

18.5%17.8%17.1%16.5%15.8%16.4%14.9%الهوام�س الربحية )%(

305 268 233 202 171 155 128 �سايف الدخل

18.4%17.7%17.1%16.5%15.7%16.3%14.7%الهوام�س الربحية )%(

246 226 181 154 123 124 109 النقد من الت�سغيل

3،541 3،381 3،225 3،095 2،978 2،722 1،937 اإجمايل املوجودات

2،762 2،658 2،567 2،488 2،420 2،178 1،397 حقوق امل�ساهمني

3،541 3،381 3،225 3،095 2،978 2،722 1،937 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

حتليل التدفق النقدي احلر

287 253 219 190 162 131 104 �سايف ربح الت�سغيل مطروحا منه ال�رشائب املعدلة

33 31 30 29 28 30 30 اال�ستهالك واالإطفاء

)99()80()87()82()82()67()60(ناق�سا: التغري يف راأ�س املال العامل

)41()38()34()31()27()22()14(ناق�سا: النفقات الراأ�سمالية

179 166 128 106 80 72 59 التدفق النقدي احلر

100%100%100%100%100%ح�سة ال�سنة من التدفق النقدي احلر

0.60 0.67 0.74 0.83 0.93 معامل اخل�سم

107 111 95 88 75 القيمة احلالية للتدفق النقدي احلر

475 جمموع القيمة احلالية للتدفق النقدي احلر

2،009 القيمة امل�ستدامة لل�رشكة

1،197 القيمة احلالية للقيمة امل�ستدامة لل�رشكة

1،672 قيمة ال�سركة

1،874 م�سافا: �سايف الديون واأخرى

3،546 اإجمايل حقوق امل�ساهمني

78.4 عدد االأ�سهم

45.2 القيمة العادلة )ريال �سعودي لل�سهم(

11.7%املعدل املرجح لتكلفة راأ�س املال )%(
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من املتوقع اأن ترتفع الإيرادات بن�سبة 

14.8٪ يف ال�سنة املالية 2010. 

نتوقع اأن ترتفع هوام�ض �سبيماكو 

الإجمالية اإىل 44.8٪ يف عام 2010

املتو�سط املرجح لتكلفة راأ�ض املال 

تبلغ قيمته 11.7٪، العائد املطلوب 

على ال�ستثمار يبلغ 11.8٪، والقيمة 

امل�ستدامة تنمو مبعدل 2.5٪ ح�سب 

التقدير املتحفظ.

التقديرات املالية

الإيرادات:

من املتوقع اأن ترتفع االإيرادات بن�سبة 14.8% يف ال�سنة املالية 2010. وبعد ذلك من املتوقع اأن تنمو 

هذه االإيرادات مبعدل مبتو�سط �سنوي قدره 11.0% خالل الفرتة من 2010- 2014.

الهوام�ض الربحية:

نتوقع اأن ترتفع هوام�س �سبيماكو االإجمالية اإىل 44.8% يف عام 2010 )بعد اأن كانت 44.1% يف ال�سنة 

املالية 2009(. ونحن نتوقع اأن ي�سل متو�سط الهوام�س االإجمالية اإىل 45.5% خالل ال�سنوات املالية 

2014 - 2010 عندما تبداأ ال�رشكة باال�ستفادة من م�سنع العنا�رش الدوائية الفعالة. ولكن نظل 

متحفظني على تو�سع الهام�س نظرا للرقابة امل�سددة على االأ�سعار يف اململكة العربية ال�سعودية.

:)WACC( املتو�سط املرجح لتكلفة راأ�ض املال

ي�ستند املتو�سط املرجح لتكلفة راأ�س املال )املعدل املرجح(  والذي تبلغ قيمته 11.7% اإىل االفرتا�سات التالية:

11.8% تفرت�س 3.7% من القيمة خالية من املخاطر )وهذا  العائد املطلوب على اال�ستثمار الذي تبلغ ن�سبته 

مبني على حقيقة اأن العائد العام ل�سندات اخلزانة االأمريكية ملدة ع�رش �سنوات يبلغ 3.7% يف الوقت احلا�رش(، 

وهناك 6.8% عالوة خماطر ومعامل بيتا يبلغ 1.0 و1.3% خماطر جيو�سيا�سية.

تكلفة الدين تو�سلنا لتكلفة الدين بالنظر يف �سعر الفائدة على القرو�س على املديني الق�سري واملتو�سط. وتو�سلنا 

اإىل اأن تكاليف الديون بعد ال�رشيبة تبلغ %1.8.

التقدير  2.5% ح�سب  امل�ستدامة وتنمو مبعدل  النقدية احلرة  للتدفقات  القيمة احلالية  امل�ستدامة وهي  القيمة 

املتحفظ.

حتليل احل�سا�سية

رغم اأن افرتا�سات تكلفة راأ�س املال والنمو امل�ستدام ت�سكل جزءًا اأ�سا�سيا من تقييمنا للقيمة العادلة على اأ�سا�س �سايف 

التدفقات النقدية، فقد اأجرينا اأي�سا حتليال للح�سا�سية. واجلدول التايل يو�سح ح�سا�سية تقدير القيمة العادلة ل�سبيماكو 

للزيادة امل�ستمرة يف تكلفة راأ�س املال.

الفرتا�سات الأ�سا�سية

م
دا

�ست
مل

و ا
م

ن
ل ال

د
ع

م

تكلفة راأ�ض املال

 ٪9.7٪10.7٪11.7٪12.7٪13.7

٪1.548.7445.8743.5741.6940.12

٪2.050.0546.8744.3542.3140.62

٪2.551.5347.9845.2142.9941.17

٪3.053.2449.2446.1743.7441.77

٪3.555.2350.6847.2544.5742.43

اجلدول 3: حتليل احل�سا�سية

املصدر:  اجلزيرة كابيتال
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قمنا اأي�سا بتفح�س افرتا�ساتنا االأ�سا�سية يف اإطار �سيناريوهني حمتملني: ال�سيناريو املتفائل وال�سيناريو املت�سائم. وهذه 

ال�سيناريوهات تو�سح مدى ح�سا�سية تقديراتنا للقيمة العادلة املح�سوبة على اأ�سا�س �سايف التدفقات النقدية للتغريات يف 

املدخالت الرئي�سية املتغرية. واخرتنا التكاليف واحل�سة ال�سوقية واملعدل املرجح كثالث متغريات هامة.

يف �سيناريو التفاوؤل، افرت�سنا:

اأن ح�سة ال�رشكة يف ال�سوق ال�سعودية �سرتتفع بن�سبة %2.

التكاليف �ستنخف�س 5% و

املعدل املرجح �سينخف�س %1.

ال�سوق احلايل  الواحد، وهو ميثل اجتاها �سعوديا عن �سعر  لل�سهم  57.6 ريال �سعودي  ونتج عن هذا قيمة عادلة مقدارها 

مقداره %72.9 .

يف �سيناريو الت�ساوؤم، افرت�سنا:

اأن ح�سة ال�رشكة يف ال�سوق ال�سعودية �ستنخف�س بن�سبة %2.

واأن التكاليف �سرتتفع بن�سبة %10.

واملعدل املرجح �سريتفع بن�سبة %1.

ال�سوق احلايل  الواحد، وهو ميثل اجتاها �سعوديا عن �سعر  لل�سهم  41.9 ريال �سعودي  ونتج عن هذا قيمة عادلة مقدارها 

مقداره %25.8.

التقييم يف اإطار �سيناريوهات خمتلفة

اجلدول 4: حتليل ال�سيناريوهات املختلفة

املصدر: اجلزيرة كابيتال
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اأ�سلوب التقييم املقارن

ا�ستخدمنا اأي�سا اأ�سلوب التقييم املقارن بناء على مقايي�س مكرر الربحية ومكرر القيمة االقت�سادية / االأرباح قبل الفوائد 

اإيراداتها من منطقة  اأن �سبيماكو ت�ستمد  وال�رشائب والهالكات لتقييم �سبيماكو باملقارنة مع مثيالتها يف املنطقة. ومبا 

ال�رشق االأو�سط اأدرجنا ال�رشكات املماثلة لها يف املنطقة و�رشكات م�سابهة لها من حيث م�سدر االإيرادات وخطوط العمل 

يف اأ�سواق نا�سئة اأخرى ليكون التقييم اأكرث قابلية للمقارنة.

تبلغ م�ساعفات مكرر الربحية ومكرر القيمة االقت�سادية / االأرباح قبل الفوائد وال�رشائب والهالكات ل�رشكة �سبيماكو حاليا 

17.3 و17.6 على التوايل. وكالهما يف منت�سف النطاق التاريخي البالغ 11.53اإىل25.14 و10.4اإىل 24.2 على التوايل وذلك 

خالل االأرباع الثمانية املا�سية. ونحن نعتقد اأن موقع �سبيماكو التناف�سي يكمن يف التو�سع يف ال�سوق املحلية ومنطقة ال�رشق 

االأو�سط، ومن املتوقع اأن ي�ساعد هذا على زيادة مبيعات ال�رشكة م�ستفيدة من الطلب املتزايد على امل�ستح�رشات ال�سيدالنية 

ال�سعودية. ومن  العربية  اململكة  االأكرب يف  الدوائي  ال�سوق  تعترب  التي  التجارية  العالمات  ذات  الدوائية اجلديدة  واملنتجات 

املرجح اأن هذا باالإ�سافة اإىل التح�سن يف الهوام�س �سريفع ربحية �سبيماكو يف امل�ستقبل. ولذلك فاإننا نعتقد اأن امل�ساعفات اأعاله 

اخلا�سة مبقيا�س مكرر الربحية تو�سلنا اإىل قيمة عادلة لل�سهم الواحد مقدارها 45.7 ريال �سعودي. اأما القيمة العادلة بناء 

على مقيا�س القيمة االقت�سادية واالأرباح قبل الفوائد وال�رشائب والهالكات فبلغت 44.4 ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

ا�ستخدمنا طريقة التقييم املختلط للتو�سل لقيمة عادلة ل�سبيماكو. وقد اعتمدنا قيمة ترجيحية مقدارها 60% لنهج �سايف التدفقات 

40% للتقييم الن�سبي )20% لكل مقايي�س التقييم املقارن(. وبناء على هذا قدرنا القيمة العادلة  النقدية وقيمة ترجيحية قدرها 

لل�سهم الواحد 45.2 ريال �سعودي مما يعني حت�سنا مقداره 35.6% عن �سعر ال�سوق احلايل.

اجلدول 5: اأ�سلوب التقييم املقارن 

اجلدول 6: خال�سة التقييم املختلط

مزج طرق التقييم )التقييم املختلط(

الوزن الن�سبيمنهجية التقييم
القيمة العادلة لل�سهم

)ريال �سعودي(

املتو�سط املرجح

)ريال �سعودي(

)DCF( 6045.227.1%خ�سم التدفقات النقدية

املقارنات

2045.79.1%مكرر الربحية

2044.48.9%مكرر القيمة االقت�سادية/االأرباح قبل الفوائد وال�رشائب والهالكات

45.2القيمة العادلة للمتو�سط املرجح )ريال �سعودي(

33.3�سعر ال�سهم احلايل

35.6%  احتمالية التغري يف �سعر ال�سهم )�سعود/هبوط(

املصدر: اجلزيرة كابيتال

املصدر: رويترز، اجلزيرة كابيتال

الدولةال�سركة
مكرر الربحية

مكرر القيمة القت�سادية/الأرباح 

قبل الفوائد وال�سرائب والهلكات

2010ت2009احلايل2010ت2009احلايل

11.4 13.7 16.5 19.7 25.0 28.2 بريطانيااأدوية احلكمة

5.1 5.1 6.4 8.5 8.0 9.2 م�رشامل�رشية الدولية لل�سناعات الدوائية

5.3 6.6 4.8 11.9 48.9 11.4 اليابانكيورين

29.3 37.7 60.1 27.6 54.5 29.8 اليابانكاي�ساي

8.5 7.9 6.9 36.4 50.2 53.2 ال�سنيكاجنيمي

15.8 11.5 11.5 30.9 21.7 22.4 الهندمعامل ديفي 

7.4 7.9 18.2 11.3 13.0 28.1 جنوب اأفريقيااأدكوك اإجنرام

12.0 13.1 17.7 20.2 29.3 25.0 املتو�سط العام للمثيلت

29.3 37.7 60.1 36.4 54.5 53.2 احلد االأق�سى

5.1 5.1 4.8 8.5 8.0 9.2 احلد االأدنى

17.312.915.217.614.313.3ال�سعودية�سبيماكو

تبلغ م�ساعفات مكرر الربحية ومكرر 

القيمة القت�سادية / الأرباح قبل 

الفوائد وال�سرائب والهلكات ل�سركة 

�سبيماكو حاليا 17.3 و17.6 على 

التوايل. وكلهما يف منت�سف النطاق 

التاريخي البالغ 11.53اإىل25.14 

و10.4 اإىل 24.2 على التوايل وذلك 

خلل الأرباع الثمانية املا�سية.
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تغيري اأمناط احلياة يوؤدي اإىل زيادة عدد الأمرا�ض املزمنة 

اأدى ارتفاع الدخل القابل للت�رشف يف اململكة العربية ال�سعودية وما جنم عنه من تغريات �رشيعة يف منط احلياة والنظام االجتماعي 

والعادات الغذائية لطفرة يف االأمرا�س املرتبطة باأمناط احلياة، مبا يف ذلك ال�سمنة وال�سكري واأمرا�س القلب واالأوعية الدموية. 

وهي اأمرا�س ت�سكل االآن جزءًا كبريا من ال�سورة الوبائية للمملكة العربية ال�سعودية. ووفقا لتقديرات منظمة ال�سحة العاملية يف 

عام 2008 فان 36% من ال�سكان البالغني يف اململكة العربية ال�سعودية يعانون من ال�سمنة، وهذا ي�سعها يف املرتبة الثالثة يف قائمة 

اأعلى ع�رشة دول يف ال�سمنة. والبدانة كما هو معروف تزيد من خطر االإ�سابة مبر�س ال�سكري، واململكة العربية ال�سعودية تقع يف 

املرتبة الثالثة بني الع�رشة دول املت�سدرة يف عدد مر�سى ال�سكري، هناك 16.7% من جمموع ال�سكان البالغني يعانون من املر�س. 

وتقدر منظمة ال�سحة العاملية اأن عدد حاالت مر�س ال�سكري يف اململكة العربية ال�سعودية �سي�سل 2.5 مليون بحلول عام 2030.

ال�سمنة ومر�س ال�سكري يزيدان من خطر التعر�س الأمرا�س القلب وال�رشايني، وهي �سبب رئي�سي للوفيات يف اململكة العربية 

ال�سعودية. ووفقا مل�سادر املكتب االإقليمي ل�رشق البحر املتو�سط ملنظمة ال�سحة العاملية، هناك نوعني من اأمرا�س القلب ميثالن 

اأ�سباب الوفيات يف اململكة العربية ال�سعودية: نق�س تروية القلب )17% من جمموع الوفيات(، واجلهاد الزائد  اأكرب  اثنني من 

للقلب )9%(، واجللطات القلبية م�سئولة عن 4% من الوفيات. وعموما فان اأمرا�س القلب م�سئولة ب�سكل مبا�رشة عن 30% من 

اأن يوؤدي  5% اأخرى من الوفيات. ونحن نتوقع  جمموع الوفيات يف اململكة العربية ال�سعودية، واأمرا�س ال�سكري م�سئولة عن 

ارتفاع معدالت االإ�سابة بهذه االأمرا�س اإىل خلق طلب كبري على االأدوية امل�ستخدمة يف عالجها. وتقدر BMI اأن تبلغ مبيعات اأدوية 

القلب واالأوعية نحو 18% من جمموع مبيعات االأدوية يف اململكة العربية ال�سعودية، و�ستنمو مبعدل �سنوي مركب قدره 5.5 يف 

املائة خالل ال�سنوات املالية 2014-2009.

�سعف الوعي العام باالأمرا�س الفتاكة مثل ال�رشطان وخا�سة �رشطان القولون والثدي يوؤدي اإىل تاأخري العالج. ولعالج هذه امل�سكلة تقوم 

احلكومة باإن�ساء بنية حتتية لعالج ال�رشطان. ويف اململكة العربية ال�سعودية يتم ت�سخي�س حوايل 5000 حالة �رشطان يف العام معظمها 

يف مرحلة متقدمة. ورغم اأن انت�سار فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة / االإيدز منخف�س حاليا فهو اأي�سا يف ازدياد. ووفقا لالإح�ساءات 

احلكومية بلغ عدد احلاالت املبلغ عنها لالإ�سابة بفريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/ االإيدز 12.000 حالة يف بداية عام 2007. 

ارتفاع متو�سط العمر املتوقع ومعدلت املواليد يرفعان الطلب على خدمات معينة

اإن متو�سط العمر املتوقع يف اململكة العربية ال�سعودية يبلغ 76.3 �سنة وهو الثاين يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بعد الكويت. ومن 

املتوقع اأن توؤدي الزيادة يف متو�سط العمر اإىل زيادة عدد ال�سكان الذين يتجاوزون 65 عاما، مما �سيدفع الطلب على الرعاية الطبية 

وامل�ستح�رشات ال�سيدالنية. وتزايد ن�سبة ال�سباب يف �سكان اململكة العربية ال�سعودية ب�سبب ارتفاع معدل املواليد يدفع الطلب على 

خدمات طبية حمددة كرعاية االأمومة والطفولة. معدل املواليد يف اململكة العربية ال�سعودية البالغ 28.55 والدة لكل 1000 ن�سمة 

هو ثاين اأعلى معدل يف منطقة اخلليج العربي. وهذا ميكن اأن يزيد الطلب على منتجات وخدمات رعاية �سحية حمددة مثل اللقاحات 

والفيتامينات. كما اأن تنامي الوعي بدور مرافق االأمومة يعك�سه االرتفاع يف عدد الوالدات التي جتري حتت اإ�رشاف موظفني مهرة 

يف املجال الطبي، وهذا اأي�سا يدفع الطلب على مرافق رعاية اأمومة متقدمة. ووفقا ملنظمة ال�سحة العاملية فقد ارتفعت ن�سبة الوالدات 

التي جتري حتت اإ�رشاف موظفني �سحيني مهرة يف ال�سعودية اإىل 96% يف عام 2008 بعد اأن كانت 91% يف عام 1999.

انت�سار البنية التحتية للرعاية ال�سحية اأدنى من املعايري العاملية

كثافة البنية التحتية للرعاية ال�سحية يف اململكة العربية ال�سعودية هي دون املعايري العاملية. ووفقا ملنظمة ال�سحة العاملية 

يبلغ عدد االأطباء يف اململكة العربية ال�سعودية 14 فقط لكل 10،000 ن�سمة، وهذه باملقايي�س العاملية اأدنى ن�سبة بني دول 

جمل�س التعاون اخلليجي والدول املتقدمة مبا يف ذلك الواليات املتحدة وبريطانيا. ومن اأهم االأ�سباب الرئي�سية لتدين و�سع 

البنية التحتية للخدمات ال�سحية يف اململكة العربية ال�سعودية هو عزوف القطاع اخلا�س عن اال�ستثمار يف هذا املجال. ورغم 

اأن االإنفاق احلكومي على ال�سحة والتنمية االجتماعية زاد من حيث القيمة الرقمية فقد انخف�س كن�سبة مئوية من جمموع 

النفقات من 8.7% يف عام 2001 اإىل 8.0% يف عام 2006. كما اأن م�ساهمة القطاع اخلا�س يف االإنفاق على ال�سحة منخف�سة 

جدا مقارنة باملعايري الدولية من اإجمايل االإنفاق على ال�سحة، وم�ساهمة القطاع اخلا�س يف البنية التحتية للقطاع ال�سحي 

ال�سعودي تبلغ 23% فقط مقارنة ب 54% يف الواليات املتحدة و75% يف الهند و59% يف ال�سني.

1. ارتفاع معدلت الإ�سابة بالأمرا�ض املزمنة �سريفع الطلب

وفقا لتقديرات منظمة ال�سحة العاملية 

يف عام 2008 فان 36٪ من ال�سكان 

البالغني يف اململكة العربية ال�سعودية 

يعانون من ال�سمنة. 

اململكة العربية ال�سعودية تقع يف 

املرتبة الثالثة بني الع�سرة دول 

املت�سدرة يف عدد مر�سى ال�سكري، 

هناك 16.7٪ من جمموع ال�سكان 

البالغني يعانون من املر�ض. وتقدر 

منظمة ال�سحة العاملية اأن عدد حالت 

مر�ض ال�سكري يف اململكة العربية 

ال�سعودية �سي�سل 2.5 مليون بحلول 

عام 2030.

اإن متو�سط العمر املتوقع يف اململكة 

العربية ال�سعودية يبلغ 76.3 �سنة 

وهو الثاين يف دول جمل�ض التعاون 

اخلليجي بعد الكويت.

وفقا ملنظمة ال�سحة العاملية يبلغ عدد 

الأطباء يف اململكة العربية ال�سعودية 

14 فقط لكل 10،000 ن�سمة.

م�ساهمة القطاع اخلا�ض يف البنية 

التحتية للقطاع ال�سحي ال�سعودي 

تبلغ 23٪ فقط مقارنة ب 54٪ يف 

الوليات املتحدة و75٪ يف الهند 

و59٪ يف ال�سني.
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الر�سم البياين1: متو�سط االأ�رشة الطبية وعدد االأطباء يف امل�ست�سفيات، 2008 لكل  )10.000( ن�سمة

املصدر: منظمة الصحة العاملية
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الر�سم البياين2: ن�سبة االإنفاق احلكومي يف القطاع ال�سحي )2001- 2009(

املصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي
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الإنفاق احلكومي على الرعاية ال�سحية يف الرتفاع

املزمنة  لالأمرا�س  للت�سدي  احلاجة  وتدرك  ال�سحية،  التحتية  البنية  كفاءة  رفع  على  تركيزها  من  االآن  تزيد  ال�سعودية  احلكومة 

املتزايدة واأهمية هذا القطاع يف حماية م�ستقبل النمو االقت�سادي يف البالد. زادت النفقات ال�سحية كن�سبة مئوية من جمموع النفقات 

من 8.0% يف عام 2006 اإىل 8.5% يف عام 2009. وتهدف وزارة ال�سحة الإ�سافة 80 م�ست�سفى جديد بحلول عام 2011. كما اأعلنت 

ندرة  وت�سكل  �سعودي.  ريال  مليون   430 بكلفة  ال�رشطان  لعالج  متقدما  مركزا  �ستن�سئ  اأنها   2008 يناير  يف  ال�سعودية  احلكومة 

املوظفني الطبيني املدربني عقبة اأخرى يواجهها القطاع، ويجري حاليا جت�سري هذه الفجوة مبوظفني مغرتبني. وملعاجلة هذه امل�سكلة 

ت�سجع احلكومة ال�سعودية مواطنيها على درا�سة الطب كما تقوم مببادرات ت�سمل عقد دورات متخ�س�سة للتمري�س خم�س�سة للمراأة 

ال�سعودية. وال�رشكات اخلا�سة التي تزود االأدوية لوزارة ال�سحة مبا يف ذلك �سبيماكو �ست�ستفيد من الزيادة يف هذا االإنفاق العام.

احلكومة ال�سعودية تزيد الآن من 

تركيزها على رفع كفاءة البنية التحتية 

ال�سحية، وتدرك احلاجة للت�سدي 

للأمرا�ض املزمنة املتزايدة واأهمية 

هذا القطاع يف حماية م�ستقبل النمو 

القت�سادي يف البلد. زادت النفقات 

ال�سحية كن�سبة مئوية من جمموع 

النفقات من 8.0٪ يف عام 2006 اإىل 

8.5٪ يف عام 2009.  تهدف وزارة 

ال�سحة لإ�سافة 80 م�ست�سفى جديد 

بحلول عام 2011. كما اأعلنت احلكومة 

ال�سعودية يف يناير 2008 اأنها �ستن�سئ 

مركزا متقدما لعلج ال�سرطان بكلفة 

430 مليون ريال �سعودي.
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من املتوقع اأي�سا اأن يرتفع الطلب على 

الرعاية ال�سحية اخلا�سة لأن زيادة 

الدخل �سيمكن املزيد من النا�ض من 

احل�سول على هذه اخلدمات.

يف عام 2008 جعلت اململكة العربية 

ال�سعودية التاأمني ال�سحي اخلا�ض 

اإلزاميا جلميع الوافدين، وهذا يزيد 

الطلب على �سركات الأدوية اخلا�سة.

الطلب على الرعاية ال�سحية اخلا�سة يتزايد اأي�سا

العمالة  البريوقراطية ونق�س  فان  املحلية،  ال�سحية  املرافق  لتطوير  لديها م�ساريع طموحة  اأن احلكومة  الرغم من  على 

املاهرة وارتفاع تكاليف البناء توؤدي اإىل تاأخري يف التنفيذ. ومن هنا فاإن احلكومة ال�سعودية ت�سجع اأي�سا ال�رشاكات بني 

القطاعني العام واخلا�س. وقد وافقت احلكومة اأي�سا على منح قرو�س لبناء امل�ست�سفيات اخلا�سة. ومن املتوقع اأي�سا اأن 

يرتفع الطلب على الرعاية ال�سحية اخلا�سة الأن زيادة الدخل �سيمكن املزيد من النا�س من احل�سول على هذه اخلدمات. 

ويتوقع اأي�سا اأن تكون الزيادة يف عدد الوافدين رافدا رئي�سيا للطلب على الرعاية ال�سحية اخلا�سة، الأن االأجانب لي�سو 

موؤهلني للح�سول على رعاية �سحية جمانية. وت�سري االأرقام الر�سمية اإىل اأن عدد املغرتبني هو 6.5 مليون ن�سمة لكن من 

املمكن اأن يكون الرقم احلقيقي اأعلى اإذا اأخذنا بعني االعتبار الهجرة غري ال�رشعية.

اإلزامية التاأمني ال�سحي �ست�سارع زيادة الطلب ب�سكل اأكرب

يف عام 2008 جعلت اململكة العربية ال�سعودية التاأمني ال�سحي اخلا�س اإلزاميا جلميع الوافدين، وهذا يزيد الطلب على 

�رشكات االأدوية اخلا�سة. كما اأن احلكومة قد اأ�سارت اإىل اأنها عندما تراجع هذا املخطط )رمبا بعد ثالث �سنوات منذ بدء 

الرعاية  وتقدم  قبل اجلمهور  من  ال�سعوديني متول  للمواطنني  ال�سحي  للتاأمني  تطلق خطة وطنية  قد  فاإنها  به(،  العمل 

ال�سحية يف امل�ست�سفيات العامة اأو اخلا�سة. واإذا و�سعت هذه اخلطة مو�سع التنفيذ فاإنها �ستفتح الباب لطلب كبري على 

املرافق الطبية. لكن مبا اأن هذه اخلطة قد ت�ستغرق ب�سع �سنوات لتوؤتي ثمارها، فحن نتوقع اأن توؤدي الزيادة يف العمالة 

الوافدة اإىل اإذكاء الطلب على الرعاية ال�سحية يف الوقت الراهن.

اآفاق القطاع الدوائي تبدو واعدة

ونظرا الإمكانات الطلب الكبرية يف قطاع الرعاية ال�سحية يف اململكة العربية ال�سعودية، فانه يتيح فر�س منو مغرية ل�رشكات 

بنمط احلياة، وارتفاع  املرتبطة  االأمرا�س  الكبري يف  االرتفاع  نابع من عوامل خمتلفة من �سمنها  االأدوية. وتفاوؤلنا هنا 

تكون  اأن  نتوقع  ونحن  ال�سحية.  الرعاية  على  االإنفاق  زيادة  على  احلكومة  وتركيز  املتوقع،  العمر  متو�سط  م�ستويات 

االأمرا�س املرتبطة بنمط احلياة هي احلافز الرئي�سي للطلب على منتجات �رشكات االأدوية يف ال�سنوات املقبلة. ومن العوامل 

امل�سجعة اأي�سا اإ�رشار احلكومة املتجدد على تطوير املرافق الطبية املحلية؛ لقد انخف�س االإنفاق احلكومي يف هذا القطاع 

بحيث اأ�سبح 2.0% من الناجت املحلي االإجمايل يف عام 2008 مقارنة ب 2.2% يف عام 2007، وذلك ب�سبب الو�سع املايل 

دخول  يف  اجلن�سيات  املتعددة  االأجنبية  ال�رشكات  اأمام  حواجز  ت�سكل  ال�سارمة  احلكومية  القيود  اأن  راأينا  ويف  العاملي. 

ال�سوق وهو ما�سي�ساعد �رشكات االأدوية املحلية على اال�ستفادة من فرتة النمو ال�رشيع املتوقع يف هذا القطاع.
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 �سبيماكو: اأكرب منتج حملي يف ال�سوق ال�سعودية

التعاون اخلليجي. و82% من  65% تقريبا من جمموع مبيعات االأدوية يف دول جمل�س  ت�ستحوذ ال�سوق ال�سعودية على 

جمموع الطلب يف اململكة تغطيه الواردات، وهذا ي�سكل فر�سة كبرية لنمو �رشكات االأدوية املحلية. لكن انخفا�س اال�ستثمار 

يف جمال البحث والتطوير ب�سبب نق�س العمالة املاهرة اأدى لنق�س يف املعارف التقنية، كما اأن عدم كفاية البنية التحتية اأدت 

لتاأخر القطاع الدوائي املحلي. ورغم اأن زيادة الدعم للبحث والتطوير �سيمكن ال�رشكات املحلية من تطوير عالمات جتارية 

خا�سة بها فان ذلك �سي�ستغرق وقتا طويال قبل اأن يتحقق وذلك ب�سبب حجم القيود املفرو�سة على التمويل. ولهذا ال�سبب 

فان العديد من املنتجني املحليني يقومون باإنتاج اأدوية ذات براءات اخرتاع اإما بدفع مبالغ مقطوعة لل�رشكات االأجنبية اأو 

بت�سنيع اأدوية قيا�سية. ومبوجب هذه اال�سرتاتيجية ذاتها تقوم �سبيماكو بت�سنيع منتجات خا�سة بها ومنتجات حتمل 

براءات اخرتاع مبوجب اتفاق مع اأ�سحاب براءات االخرتاع.

ت�سيطر ال�رشكة على ثاين اأكرب ح�سة يف �سوق االأدوية )9.4%( يف اململكة العربية ال�سعودية بعد �رشكة جالك�سو �سميث كالين 

التي تبلغ ح�ستها يف ال�سوق )10.3%(. كما اأن ال�رشكة هي الالعب االأكرب بني املنتجني املحليني حيث تبلغ ح�ستها حوايل 

39.4% من �سوق اإنتاج االأدوية يف اململكة. ت�سكل مبيعات �سبيماكو يف اململكة العربية ال�سعودية 81.4 يف املائة من اإيراداتها، 

القوي  النمو  ال�رشكة على اال�ستفادة من  اإن قدرة  االإيرادات.  10%. من  االأو�سط ب  ال�رشق  االأخرى يف  االأ�سواق  وت�ساهم 

يف �سوق االأدوية يف اململكة العربية ال�سعودية، وتركيزها على التو�سع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وغريها من اأ�سواق 

ال�رشق االأو�سط وتو�سيع حمفظة منتجاتها، �ساعد على الزيادة القيا�سية يف اإيرادات واأرباح �سبيماكو خالل الفرتة 2004-

950.7 مليون ريال �سعودي، كما  املائة وبلغت  10.3 يف  ال�رشكة مبعدل �سنوي مركب ن�سبته  لقد ارتفعت مبيعات   .2009

�سجلت االأرباح ال�سافية معدال �سنويا مركبا قدره 18.8 يف املائة اأو 154.8 مليون ريال �سعودي خالل فرتة 2004- 2009. 

اأدت ا�سرتاتيجية �سبيماكو للتو�سع يف االأ�سواق العالية النمو اإىل زيادة يف االإيرادات والتي اأبرزها زيادة م�ساهمة �سوق �سمال 

2009 مقارنة ب 7.4% يف عام 2008. من املرجح اأن  8.5% يف عام  اأفريقيا يف االإيرادات بن�سبة 15.3% بحيث و�سلت اإىل 

يوؤدي النمو ال�رشيع يف عدد ال�سكان يف اململكة وارتفاع م�ستويات الدخل اإىل زيادة الطلب على خدمات الرعاية ال�سحية، ونحن 

نتوقع اأن تكون �سبيماكو ب�سبب و�سعها القوي يف ال�سوق بو�سع اأف�سل لال�ستفادة من الطلب املتزايد.

2. موقع رائد يف اأكرب �سوق دوائية يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي

الر�سم البياين 3: احل�سة ال�سوقية، 2008
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املصدر: وثائق الشركة

ت�ستحوذ ال�سوق ال�سعودية على ٪65 

تقريبا من جمموع مبيعات الأدوية يف 

دول جمل�ض التعاون اخلليجي. و٪82 

من جمموع الطلب يف اململكة تغطيه 

الواردات، وهذا ي�سكل فر�سة كبرية 

لنمو �سركات الأدوية املحلية.

ت�سيطر ال�سركة على ثاين اأكرب ح�سة 

يف �سوق الأدوية )9.4٪( يف اململكة 

العربية ال�سعودية بعد �سركة جلك�سو 

�سميث كلين التي تبلغ ح�ستها يف 

ال�سوق )10.3٪(. كما اأن ال�سركة هي 

اللعب الأكرب بني املنتجني املحليني 

حيث تبلغ ح�ستها حوايل 39.4٪ من 

�سوق اإنتاج الأدوية يف اململكة.
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الر�سم البياين4: الدخل ال�سايف من البيع، 2004 -2009 )مليون ريال(

الر�سم البياين5: �سوق االأدوية ال�سيدالنية ال�سعودي 2009

45٪ من الأدوية حتمل براءة اخرتاع، و�سبيماكو تراهن على قطاع الأدوية ال�سيدلنية الفرعي الواعد

80.8% من جمموع مبيعات االأدوية يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك ب�سبب  ت�سكل االأدوية التي حتمل براءة اخرتاع 

ارتفاع م�ستويات الدخل وما يتبع ذلك من تف�سيل لالأدوية ذات القيمة العالية. وهذا يعطي ميزة اإ�سافية ل�سبيماكو ب�سبب 

العدد الكبري من العقاقري ذات العالمات التجارية التي تقدمها ال�رشكة )45% من االأدوية تنتج مبوجب ترخي�س(. لكن 

نظام اللوائح احلايل ال يدعم االأدوية التي حتمل براءة اخرتاع ب�سبب ارتفاع تكاليف الرعاية ال�سحية. واأ�سعار االأدوية 

ذات العالمات التجارية مرتفعة يف اململكة ب�سبب اعتمادها ال�سديد على الواردات، مما يعر�سها لتقلبات اأ�سعار العمالت. 

قامت احلكومة يف �سباط / فرباير 2008 بتخفي�س اأ�سعار حوايل 1400 دواء. ومن املتوقع اأن ت�ستمر االأدوية ذات العالمة 

التجارية يف الهيمنة على �سوق اململكة العربية ال�سعودية م�ستقبال نظرا لندرة الطلب على الدواء املنخف�س التكلفة. لكن 

ال�سيا�سات  ب�سبب  تنخف�س  اأن  املتوقع  الرغم من كربها من  على  براءة اخرتاع  التي حتمل  للمنتجات  ال�سوقية  احل�سة 

احلكومية املنا�رشة للم�ستح�رشات القيا�سية )Generic(. ومن املرجح اأن يوؤدي دعم احلكومة الأن�سطة البحث والتطوير 

لزيادة االإنتاج املحلي مما يوؤدي النخفا�س االعتماد على االأدوية امل�ستوردة.

BMI :املصدر

املصدر: وثائق الشركة
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نظام اللوائح احلايل ل يدعم الأدوية 

التي حتمل براءة اخرتاع ب�سبب 

ارتفاع تكاليف الرعاية ال�سحية. 

واأ�سعار الأدوية ذات العلمات 

التجارية مرتفعة يف اململكة ب�سبب 

اعتمادها ال�سديد على الواردات، مما 

يعر�سها لتقلبات اأ�سعار العملت.
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مايو 2010

ال�ستعمال�سنة الطرحا�سم املنتج

30ملج/20ملج  Paroxat2009عالج لالكتئاب واالأعرا�س امل�ساحبة

عالج الربد وال�سعالLorinase2009 )اإعادة طرح(

Flocazole2009عالج لاللتهابات الفطرية

 Trocon عالج لاللتهابات الفطرية2009كاب�سوالت

عالج للكولي�سرتولTovast2008 )40/20/10 مل(

م�ساد حيوي لالأطفال2008�رشاب Hymox )400/200 مل(

Glim2008مراقبة ال�سكر يف الدم

Osteve عالج ه�سا�سة العظام2008حبوب

حمفظة متنوعة املنتجات وتواجد جغرايف وا�سع النطاق

االأو�سط  التعاون اخلليجي وال�رشق  ال�سعودية ودول جمل�س  اأنحاء  74 منتج يف خمتلف  تقوم �سبيماكو بت�سويق حوايل 

االأ�سواق وال�سودان، وتغطي كل من القطاعني اخلا�س واحلكومي. يتم توزيع عائدات ال�رشكة بني : ال�سوق ال�سعودية 

)81.44%(، ال�رشق االأو�سط )10.03%(، وغريها من الدول العربية ومنطقة �سمال اأفريقيا )8.53%(. ومنتجات ال�رشكة 

الرائدة ت�سمل امل�سادات احليوية وامل�سكنات والفيتامينات وم�سادات االلتهاب وال�سعال، و�سبيماكو رائدة اأي�سا يف جمال 

 Fruzt 32.4%( ؛ حماليل احلديد من خالل دواء  اأدوية العجز اجلن�سي من خالل دواء )SNAFI( )احل�سة ال�سوقية 

)احل�سة ال�سوقية 69.2%(؛ ودواء االأنفلونزا من خالل دواء )Flutab( )احل�سة ال�سوقية 39.2%(.كما تعر�س ال�رشكة 

اأي�سا اأدوية ملر�س ال�سكري )Diatab، Formit، Glaze( وارتفاع �سغط الدم )Capoten وLustral(، وهي اأمرا�س 

يف ازدياد يف ال�سعودية. كما اأن ال�رشكة لديها اتفاقات تراخي�س مع �رشكات اأدوية عاملية، مبا يف ذلك �رشكة �سانويف افنتي�س، 

اإيالي ليللي، �سريينغ بالو وجالك�سو �سميث كالين.

اإطلق منتجات جديدة...

اإن �سبيماكو تتو�سع با�ستمرار وتنوع حمفظة منتجاتها باإدخال منتجات جديدة وجماالت عالج جديدة. واعتبارا من نهاية 

عام 2009 كان يف ال�رشكة 74 منتجا قيد التطوير و32 منتجا يف طور الت�سجيل. ويف عام 2008 طرحت �سبيماكو عددا من 

املنتجات اجلديدة يف ال�سوق، مبا يف ذلك اأقرا�س Osteve لعالج ه�سا�سة العظام؛ واأقرا�س Tovast بقوة 10 و20 و40 

امل�ساد احليوي لالأطفال بعبوات 200 و400 ملغم، وGlim ملراقبة ن�سبة   Hymox ملغم لعالج الكول�سرتول ؛ و�رشاب

ال�سكر يف الدم. ووفقا الآخر بيانات منظمة ال�سحة العاملية، 44% من �سكان ال�سعودية من االإناث و26% من الذكور فقط 

مت ت�سنيفهم كاأ�سخا�س يعانون من زيادة الوزن، كما اأن حوايل 5000 �سخ�سا توفوا نتيجة ملر�س ال�سكري يف عام 2004. 

حتتل ال�سعودية املرتبة الثالثة يف اأعلى ع�رشة بلدان مبر�سى ال�سكري. وتقدر منظمة ال�سحة العاملية عدد االأ�سخا�س الذين 

يعانون من مر�س ال�سكري بحلول عام 2030 ب 2.5 مليون �سخ�س مقارنة ب 0.89 مليون يف عام 2000. خالل عام 2009 

اخلا�س باأمرا�س الربد.   Lorinase كاأول م�ساد لالكتئاب، واأعادت تقدمي حملول Paroxat اأطلقت �سبيماكو دواء جديدا

ونظرا الرتفاع معدالت االإ�سابة باالأمرا�س ذات ال�سلة بنمط احلياة كال�سكري واالأمرا�س القلبية الوعائية وال�سمنة نتوقع 

اأن ي�سهد الطلب على منتجات �سبيماكو زيادة كبرية يف امل�ستقبل.

3. التو�سع يف اأ�سواق جديدة لزيادة املبيعات

اجلدول 7: منجات جديدة

املصدر: اجلزيرة كابيتال

يتم توزيع عائدات ال�سركة بني : 

ال�سوق ال�سعودية )81.44٪(، ال�سرق 

الأو�سط )10.03٪(، وغريها من 

الدول العربية ومنطقة �سمال اأفريقيا 

.)٪8.53(

واعتبارا من نهاية عام 2009 كان يف 

ال�سركة 74 منتجا قيد التطوير و32 

منتجا يف طور الت�سجيل.

كما اأن حوايل 5000 �سخ�سا توفوا 

نتيجة ملر�ض ال�سكري يف عام 2004.
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... و�سراكات مع �سركات اأدوية رائدة

لتقدمي  اجلن�سيات  املتعددة  االأجنبية  االأدوية  مع كربى �رشكات  تعاون  اتفاقيات  يف  الدخول  عن طريق  �سبيماكو  ت�سعى   

منتجات اأجنبية يف اأ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي وذلك اإما بت�سنيعها بعد دفع الر�سوم اأو عن طريق ا�ستريادها. 

ال�سعودية، ونظرا  و�ساعدت هذه اال�سرتاتيجية على ا�ستحواذ ال�رشكة على ح�سة كبرية يف �سوق املنتجات املرخ�سة يف 

للطلب الكبري على املنتجات ذات العالمات التجارية. وقعت �سبيماكو عام 2009 عددا من هذه االتفاقات، مبا يف ذلك االتفاقية 

وارتفاع  النف�سية،  اال�سطرابات  ملعاجلة  منتجات  لتح�سري خم�سة  االآي�سلندية،  اأكتافي�س  لل�رشكة  التابعة   ،MEDIS مع 

الروماتيزم  لعالج  منتجات  لتوزيع خم�سة  ال�سويدية   MEDA مع �رشكة  واتفاقية  والربو،  املعدة،  الدم وقرحة  �سغط 

 Amaryl الإجراء درا�سات �رشيرية على عالج  SANOFI عن طريق �رشكة اآراك اململوكة ل�سبيماكو، واتفاقية مع �رشكة

يف منطقة دول جمل�س   Neorin لت�سويق دواء Scherring امل�ستخدم لعالج مر�س ال�سكري. وح�سلت على موافقة �رشكة

 URITOS اليابانية حول دواء Kyorin التعاون اخلليجي. ومن ال�سفقات البارزة االأخرى خالل العام اتفاقية مع �رشكة

.Than La امل�ستخدم لعالج التبول الالاإرادي، واتفاق ترخي�س للمنتج

التو�سع يف منطقة ال�سرق الأو�سط واأوروبا �سي�ساعد على منو املبيعات 

اإن �رشكة �سبيماكو تخطط لتو�سيع عملياتها يف منطقة ال�رشق االأو�سط واالأ�سواق العاملية االأخرى. فال�رشكة موجودة يف 

13 بلدا يف اأنحاء ال�رشق االأو�سط واأعلنت عن خطط ملوطئ قدم لها يف اأوروبا ال�رشقية و�سمال اأفريقيا. وقد قامت ال�رشكة 

خالل عام 2009 بتوقيع اتفاقات مبيعات لتوزيع منتجاتها يف اأوكرانيا، ورومانيا، واإثيوبيا. كما اأطلقت �سبيماكو كرمي 

التو�سعات  ال�سودان وRofenac-D Tab )اأحد االأدوية االأعلى مبيعا( يف اجلزائر. وبا�ستغالل هذه  Metaz Oint يف 
ال�سلب �سجلت ال�رشكة منوا ن�سبته 16 يف املائة يف اإجمايل االإيرادات من ال�سادرات خالل عام 2009 مقارنة بنمو �سنوي 

اأفريقيا الو�سطى مبا يف ذلك ال�سودان كما  2008. ت�سدر ال�رشكة منتجاتها بالفعل لبلدان يف  14% يف عام  م�سجل قدره 

عينت موؤخرا وكيال جديدا يف ليبيا. اندفاع �سبيماكو يف املنطقة االأفريقية م�سجعة نظرا حلجم ال�سوق ووجود عدد كبري من 

ال�سكان الناطقني بالعربية. وحمدودية تواجد ال�رشكات املتعددة اجلن�سيات يف هذه املنطقة يب�رش بنمو مبيعات �سبيماكو. 

ميثل �سوق اأوروبا ال�رشقية فر�س منو كبرية يف �سوق االأدوية القيا�سية )Generic( ب�سبب �سيا�سات احلكومة املوالية 

بطرح  �سبيماكو  قامت   2009 عام  يف  احلالية.  االأ�سواق  يف  مكانتها  تعزيز  على  تركز  ال�رشكة  اأن  كما  القيا�سية.  لالأدوية 

يف  ملغم   20 بروتون  ال�رشكة حبوب  اأطلقت  كما  ولبنان.  والكويت  االإمارات  اأ�سواق  يف  احليوية  امل�سادات  من  جمموعة 

اأ�سواق الكويت والبحرين وقطر و�سلطنة عمان. كما اأن �سبيماكو تتبع اأي�سا ا�سرتاتيجية منو غري ع�سوية كما يت�سح من 

حماولة ال�رشكة االأخرية يف يناير 2010 والتي مل يك�سف عن تفا�سيلها للح�سول على �رشكة دوائية م�رشية. واإذا حتقق 

اململكة  �سوق  اأكرب من  ن�سمة وهذا  مليون   81.5 يتكون من  �سوق قوي  للتو�سع يف  ال�رشكة فر�سة  �سيعطي  االتفاق  هذا 

العربية ال�سعودية بثالث مرات. ونحن نتوقع اأن تتو�سع حمفظة منتجات �سبيماكو واأن يرتفع الطلب يف االأ�سواق املحلية 

والدولية مما يزيد االإيرادات امل�ستقبلية.

نتوقع اأن تتو�سع حمفظة منتجات 

�سبيماكو واأن يرتفع الطلب يف الأ�سواق 

املحلية والدولية مما يزيد الإيرادات 

امل�ستقبلية.
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4. الرتكيز على حت�سني الإنتاجية ميكن اأن يدفع تو�سع الهام�ض

الر�سم البياين6:الهوام�س االإجمالية وال�سافية، 2009-2004 )%(

من املرجح اأن يرتجم جتديد من�ساأة الإنتاج لوفر يف التكاليف

اأو التو�سع يف خطوط االإنتاج. ويف دي�سمرب  تتخذ ال�رشكة عدة تدابري لتح�سني اإنتاجية م�سانعها اإما عن طريق التجديد 

الق�سيم  يف  م�سنعها  لتو�سيع  اأولوية  حقوق  اإ�سدار  خالل  من  �سعودي  ريال  مليون   184 على  �سبيماكو  ح�سلت   2009

التقنية. و�سي�ستخدم التمويل ب�سكل رئي�سي  اإنتاجية بع�س خطوطها واإن�ساء مركز لتطوير االأدوية واخلدمات  ولزيادة 

لتجديد مرافق االإنتاج. كما عينت ال�رشكة يف عام 2008 كجزء من هدفها لتعزيز االإنتاجية �رشكة ا�ست�سارية لدرا�سة هيكلها 

التنظيمي. ونتيجة لهذه املبادرات خف�ست ال�رشكة من كلفها االإنتاجية بق�سم اإنتاج ال�سوائل يف عام 2009 من خالل تو�سيع 

خطوط االإنتاج. ونتيجة لذلك تو�سعت الهوام�س االإجمالية وال�سافية 44.1% و16.3% على التوايل يف عام 2009 مقارنة 

مع 41.6% و14.7% يف عام 2008.

م�سنع العنا�سر الدوائية الفعالة ميكن اأن ينهي العتماد على املواد اخلام امل�ستوردة

اأدى النق�س يف اإنتاج كميات كافية من اخلامات الدوائية يف اململكة العربية ال�سعودية اإىل اأن تعتمد �رشكات �سناعة الدواء 

املحلية ب�سكل كبري على املواد اخلام امل�ستوردة. وال�رشكات ال�سعودية تلبي ما يقرب من 90% من احتياجاتها من املواد 

اخلام من خالل الواردات من فرن�سا و�سوي�رشا وبلجيكا واأملانيا واململكة املتحدة. وهذا يزيد تكلفة العمليات ويقلل من 

– كاأول من�ساأة   )CAD( اأن�ساأت �سبيماكو �رشكة ال�رشق االأو�سط لل�سناعات الدوائية الهوام�س. وملعاجلة هذه امل�ساألة 

ل�سناعة العنا�رش الدوائية الفعالة يف اململكة العربية ال�سعودية، ومتلك ال�رشكة ح�سة ن�سبتها 25%. لقد مت االنتهاء من 

املرحلة االأوىل وهي التخطيط، وكان من املقرر االنتهاء من املرحلة الثانية بحلول الربع االأخري من عام 2009. ويف اآخر 

تقرير �سنوي ل�سبيماكو يتوقع اأن يبداأ العمل يف )CAD( بحلول عام 2011. وعندما تبداأ املن�ساأة باالإنتاج فاإنها �ست�سع 

حدا لالحتكار االأجنبي لتوريد املواد اخلام و�ستغذي �سوق اململكة ودول جمل�س التعاون اخلليجي على حد �سواء.

املصدر: رويترز
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يف دي�سمرب 2009 ح�سلت �سبيماكو 

على 184 مليون ريال �سعودي من 

خلل اإ�سدار حقوق اأولوية لتو�سيع 

م�سنعها يف الق�سيم ولزيادة اإنتاجية 

بع�ض خطوطها واإن�ساء مركز لتطوير 

الأدوية واخلدمات التقنية.

اأن�ساأت �سبيماكو �سركة ال�سرق الأو�سط 

لل�سناعات الدوائية )CAD( – كاأول 

من�ساأة ل�سناعة العنا�سر الدوائية 

الفعالة يف اململكة العربية ال�سعودية، 

ومتلك ال�سركة ح�سة ن�سبتها ٪25.
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جمال كبري لتو�سيع الهام�ض الربحي

ارتفاع تكلفة املواد اخلام يعني اأن الهوام�س االإجمالية لل�رشكات ال�سعودية وغريها من �رشكات ال�رشق االأو�سط ما زالت 

القطاع  العبني  هوام�س  على  ال�سغط  تزيد  امل�سددة  ال�سوابط  اأن  كما  العاملية.  االأدوية  �رشكات  هوام�س  من  بكثري  اأقل 

اأقرب مناف�س  اأن �رشكة احلكمة )وهي  الثالث من االأخري يف حني  44.1% هو  البالغ  اخلا�س. هام�س �سبيماكو االإجمايل 

وتعمل ب�سكل رئي�سي يف االأ�سواق الدوائية ال�سعودية واالأردنية( هي الرابع من االأخري بهام�س اإجمايل يبلغ 45%. �رشكات 

اأف�سل من حيث الهوام�س مقارنة ب�سبيماكو.  االأدوية اليابانية )Kyorin & Kissei( وامل�رشية )Pharco( يف و�سع 

اأن تتح�سن  الهام�س. ولذلك نتوقع  لنمو  الفعالة �ستكون حافزا مهما  الدوائية  العنا�رش  اأن من�ساأة �سناعة  ولذلك نعتقد 

الهوام�س االإجمالية وال�سافية يف عام 2011 لت�سل اإىل 46% و18% بحلول نهاية عام 2014. وهذه تقديرات متحفظة نظرًا 

لبيئة الت�سعري اخلا�سعة للرقابة يف اململكة العربية ال�سعودية.
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الر�سم البياين 7: مقارنة الهوام�س االإجمالية، نهاية ال�سنة االأخرية )%( 

املصدر: بلومبيرج

ارتفاع تكلفة املواد اخلام يعني 

اأن الهوام�ض الإجمالية لل�سركات 

ال�سعودية وغريها من �سركات ال�سرق 

الأو�سط ما زالت اأقل بكثري من هوام�ض 

�سركات الأدوية العاملية. 
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اإن الطلب املحلي القوي وارتفاع 

ال�سادرات اإىل الأ�سواق ذات النمو 

املرتفع دفع عجلة منو اإيرادات 

�سبيماكو.

لقد زادت تكلفة املبيعات مبعدل �سنوي 

4.4 يف املائة وبلغت 531.1 مليون 

ريال �سعودي يف عام 2009 وهذا اأقل 

بكثري من النمو يف العائدات. ولذلك 

ارتفع هام�ض �سبيماكو الإجمايل اإىل 

44.1٪ يف عام 2009 مقارنة بـ ٪41.6 

يف عام 2008.

ارتفعت �سايف الأرباح على اأ�سا�ض 

�سنوي بن�سبة 20.7٪ حيث و�سلت 

اإىل 154.8 مليون ريال �سعودي يف عام 

2009، وهذا يعني هام�ض �سايف ربح 

مقداره 16.3٪ مقارنة مع 14.7٪ يف 

عام 2008.

اإن دورة النقد ل�سبيماكو طويلة، 

وال�سبب الرئي�سي لذلك يعود لطول 

اأيام ال�سداد وانخفا�ض معدل دوران 

املخزون. 

5. الأداء املايل ل�سنة 2009

التغري ال�سنوي20082009مليون ريال �سعودي )مامل يحدد(

9.0٪ 950.7  871.9 املبيعات

4.4% )531.1( )509.0(تكلفة املبيعات

15.6% 419.6  363.0 اإجمايل الربح

9.2% )273.5( )250.5(امل�رشوفات البيعية واالإدارية االأخرى

29.8٪ 146.1  112.5 الدخل الت�سغيلي

-13.2% 24.5  28.3 �سايف االإيرادات االأخرى

140.7% )1.2( )0.5(ح�سة اخل�سارة يف �رشكات حليفة

20.8٪ 169.4  140.3 الأرباح قبل حقوق الأقلية

39.2% )11.3( )8.1(حقوق االأقلية

-15.2% )3.3( )3.9(تكاليف زيادة راأ�س املال واأخرى

20.7٪ 154.8  128.3 �سايف الربح قبل الزكاة

20.7% 1.97  1.64 ح�سة ال�سهم من �سايف الربح

النمو القوي يف الأ�سواق يعزز العائدات؛ ويرفع هوام�ض الربح ال�سايف

2009 )بلغ النمو  950.7 مليون ريال �سعودي يف عام  9.0 يف املائة وو�سلت اإىل  ارتفعت مبيعات �سبيماكو مبعدل �سنوي مقداره 

ال�سنوي املركب 10.6% خالل ال�سنوات املالية 2004 - 2008(، وهذا االرتفاع ناجم اأ�سا�سا عن زيادة املبيعات يف االأ�سواق النهائية. 

ارتفعت املبيعات يف �سوق اململكة العربية ال�سعودية )الذي ي�ساهم بـ 81.4% من اإجمايل املبيعات( بن�سبة 7.6% على اأ�سا�س �سنوي 

بحيث و�سلت اإىل 774.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2009. كما ارتفعت املبيعات يف اأ�سواق ال�رشق االأو�سط االأخرى )التي ت�ساهم 

بـ 10% من اإجمايل املبيعات( بن�سبة 8.3% على اأ�سا�س �سنوي وو�سلت اإىل 95.4 ريال �سعودي، يف حني ارتفعت املبيعات يف �سوق 

�سمال اأفريقيا، الذي ميثل 8.5% من اإجمايل املبيعات،  مبعدل �سنوي 15.3% كحد اأق�سى وو�سلت املبيعات اإىل 81.1 مليون ريال 

�سعودي خالل العام. اإن الطلب املحلي القوي وارتفاع ال�سادرات اإىل االأ�سواق ذات النمو املرتفع دفع عجلة منو اإيرادات �سبيماكو. 

واإدراج  املنتجات  تو�سعة حمفظة  العائدات.  يف  النمو  من  مزيدا  دفع  اأفريقيا  �سيما  ال  االأو�سط  ال�رشق  منطقة  يف  التو�سع  اأن  كما 

منتجات حتمل عالمات جتارية خا�سة بها وبالدواء من خالل توقيع عقود مع كربى �رشكات االأدوية املتعددة اجلن�سيات زاد من 

الطلب على منتجات ال�رشكة. اإن زيادة االإيرادات اإىل جانب انخفا�س تكلفة املبيعات كن�سبة من االإيرادات اأدت لزيادة قوية يف �سايف 

الربح. لقد زادت تكلفة املبيعات مبعدل �سنوي 4.4 يف املائة وبلغت 531.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2009 وهذا اأقل بكثري من 

النمو يف العائدات. ولذلك ارتفع هام�س �سبيماكو االإجمايل اإىل 44.1% يف عام 2009 مقارنة ب 41.6% يف عام 2008. ولهذا ارتفع 

الربح االإجمايل لل�رشكة اإىل 15.6% على اأ�سا�س �سنوي وو�سل اإىل 419.6 مليون ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة. لقد انعك�ست 

االأرباح االإجمالية على حت�سن االأداء الت�سغيلي وارتفعت هوام�س الت�سغيل يف عام 2009 اإىل 15.4% مقارنة بـ 12.9% قبل عام من 

ذلك. والنتيجة اأن الدخل من عمليات �سبيماكو زاد على اأ�سا�س �سنوي بن�سبة 29.8% حيث و�سل اإىل 146.1 مليون ريال �سعودي 

خالل عام 2009. ومع ذلك انخف�س الدخل اال�ستثماري لل�رشكة 8.7% على اأ�سا�س �سنوي فبلغ 24.2 مليون ريال �سعودي يف عام 

2009. وبناء على ذلك، ارتفعت �سايف االأرباح على اأ�سا�س �سنوي بن�سبة 20.7% حيث و�سلت اإىل 154.8 مليون ريال �سعودي يف 

عام 2009، وهذا يعني هام�س �سايف ربح مقداره 16.3% مقارنة مع 14.7% يف عام 2008.

اجلدول 8: قائمة الدخل 2009

املصدر: وثائق الشركة

طول دورة التدفق النقدي، حت�سن يف اإدارة راأ�ض املال العامل

اأيام ال�سداد وانخفا�س معدل دوران املخزون. كان طول الدورة  اإن دورة النقد ل�سبيماكو طويلة، وال�سبب الرئي�سي لذلك يعود لطول 

اأيام التح�سيل امل�ستحقة كانت طويلة جدا،  165 يوما ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإىل اأن  2004- 2008 حوايل  النقدية خالل ال�سنوات املالية 

فقد تراوحت بني 185-193 يوما خالل نف�س الفرتة. لكن على العك�س من ذلك كانت اأيام ال�سداد امل�ستحقة 164-180 يوما خالل نف�س 

الفرتة. زادت اأيام خزن الب�ساعة من 144 يوما يف ال�سنة املالية 2004 اإىل 153 يف ال�سنة املالية 2008. لكن مع ذلك انخف�س املخزون 

خالل عام 2009 اإىل 195.2 مليون ريال �سعودي مقارنة ب 203.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2008، كما اأن فرتة اأيام ال�سداد امل�ستحقة 

انخف�ست اإىل 151 من بعد اأن كانت 180 يوما يف عام 2008. وانخف�ست اأيام التح�سيل اأي�سا اإىل 182 يوما يف عام 2009 من 193 يوما 

يف عام 2008. تقوم ال�رشكة بتنفيذ �سيا�سة االإنتاج املتحفظ اإىل جانب �سيا�سات �رشائية اأف�سل من اأجل تب�سيط اإدارة راأ�س املال العامل. 

ارتفاع املبيعات �ساهم اأي�سا يف خف�س م�ستويات املخزون يف عام 2009. التدفق النقدي من عمليات �سبيماكو ارتفع اإىل 124.4 مليون ريال 

�سعودي يف عام 2009 بعد اأن كان من ريال �سعودي 120.3 مليون يف عام 2008، ويرجع ذلك اأ�سا�سا الرتفاع االأرباح خالل العام.
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بلغ �سايف الديون يف �سبيماكو 227.9 

مليون ريال �سعودي كما يف الربع الأول 

.2010

ارتفعت مبيعات �سبيماكو بن�سبة 

6.4٪ �سنويا لت�سل 274.3 مليون ريال 

�سعودي يف الربع الأول من 2010، 

مدفوعة بالتو�سع يف الأ�سواق النهائية 

ملنتجاتها.

انخفا�ض م�ستويات الديون

اأكرب على التمويل من  اأي ديون يف ميزانيتها العمومية، وذلك الأن ال�رشكة تعتمد ب�سكل  2007 مل تظهر �سبيماكو  لغاية 

خالل الر�سملة. لكن ال�رشكة قامت رغم ذلك با�ستدانة 40 مليون ريال �سعودي يف عام 2008 باالإ�سافة اإىل 20 مليون ريال 

�سعودي يف عام 2009 عن طريق متويالت اإ�سالمية ق�سرية رفعت اإجمايل الدين امل�ستحق اإىل 60 مليون ريال �سعودي يف 

 35 نهاية عام 2009. لكن رغم ذلك ظلت ن�سبة ديون ال�رشكة لراأ�س املال 2.8% فقط يف عام 2009.كما �سددت ال�رشكة 

مليون ريال من ا�ستحقاقات متويالت اإ�سالمية ق�سرية االأجل يف يف الربع االأول من 2010، فانخف�س االإجمايل اإىل و�سع 

مريح يبلغ 25 مليون ريال �سعودي. كما رفعت ال�رشكة راأ�س مالها اأي�سا اإىل 784.4 مليون ريال �سعودي يف يناير كانون 

النخفا�س  ونظرا  فيها.  ال�سيولة  و�سع  يعزز  2009 مما  عام  نهاية  يف  �سعودي  ريال  مليون   600 من   2010 عام  الثاين 

م�ستويات الديون فقد بلغ �سايف الديون يف �سبيماكو 227.9 مليون ريال �سعودي كما يف الربع االأول 2010.

الأداء املايل للربع الأول من 2010: ثبات يف النمو يف حديه الأدنى والأعلى

ارتفعت مبيعات �سبيماكو بن�سبة 6.4% �سنويا لت�سل 274.3 مليون ريال �سعودي يف الربع االأول من 2010، مدفوعة بالتو�سع 

اأفريقيا.  االأو�سط و�سمال  ال�رشق  تنويع منتجاتها خا�سة يف  اأي�سا من  �سبيماكو  ملنتجاتها. وا�ستفادت  النهائية  االأ�سواق  يف 

للدخل  اإىل معدالت منو مغرية  اأدى  العائد  اإىل  املبيعات كن�سبة  العليا مدعوما بانخفا�س كلفة  امل�ستويات  النمو لدى  اإن ثبات 

الت�سغيلي. فقد ارتفعت تكلفة املبيعات ال�سنوية يف الربع االأول من 2010 بن�سبة 4.1% لت�سل اإىل 155.4 مليون ريال �سعودي، 

يف   42.1 من   2010 االأول  الربع  يف   %43.4 اإىل  االإجمايل  الهام�س  ارتفاع  اإىل  اأدى  اأعلى، مما  بن�سبة  املبيعات  ارتفعت  بينما 

الربع االأول من 2009. وعليه، فقد ارتفعت ن�سبة الربح االإجمايل اإىل 9.5% لنف�س فرتة املقارنة لت�سل اإىل 108.6 مليون ريال 

2010 من  19.3% يف الربع االأول من  �سعودي. منو االأرباح انعك�س اإيجابيا على االأداء الت�سغيلي، حيث ارتفع الهام�س اإىل 

17.9% يف الربع االأول من 2009، كما ارتفع الدخل الت�سغيلي بن�سبة 6.1% حمققا 45.3 مليون ريال �سعودي لنف�س الفرتة.

20082009الن�سب املالية

ن�سب الربحية

44.1%41.6%هام�س الربح االإجمايل

34.8%31.0%الهام�س الت�سغيلي

16.3%14.7%هام�س �سايف الربح

6.6%4.8%العائد على االأ�سول

8.7%6.0%العائد على حقوق امللكية

ن�سب ال�سيولة

1.82.0ال�سيولة احلالية

معدلت الدوران )باالأيام(

153140معدل دوران املخزون

193182معدل الذمم املدينة

180151معدل الذمم الدائنة

346322الدورة الت�سغيلية

166171معدل دوران النقد

هيكل راأ�ض املال

2.8%2.9%ن�سبة الدين اإىل حقوق امللكية

اجلدول 9: الن�سب املالية ومعدالت الدوران

اجلدول10: التغري فب الدخل

املصدر:وثائق الشركة، اجلزيرة كابيتال

املصدر:موقع زاوية اإللكتروني، تداول

التغري ال�سنويالربع الأول 2009الربع الأول 2010مليون ريال �سعودي )مامل يحدد(

6.4٪274.3257.9املبيعات

4.1%-149.3-155.4تكلفة املبيعات

9.5%118.9108.6اإجمايل الربح

5.5%-62.5-66.0امل�رشوفات البيعية واالإدارية االأخرى

14.9٪52.946.1الدخل الت�سغيلي

- --0.40.1�سايف االإيرادات االأخرى

15.9٪53.346.0الأرباح قبل حقوق الأقلية

53.6%-3.1-4.8حقوق االأقلية

13.2٪48.542.9�سايف الربح قبل الزكاة

6.1%45.342.7�سايف الدخل لربع ال�سنة

-18.3%0.580.71ح�سة ال�سهم من �سايف الربح
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6. ملحة عامة عن ال�سركة

�رشكة  اأكرب  ثاين  وهي   ،1986 عام  يف  )�سبيماكو(  الطبية  وامل�ستلزمات  الدوائية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�رشكة  اأن�سئت 

االأدوية وامل�ستح�رشات  74 منتجا من  التابعة  ت�سوق من خالل �رشكاتها  ال�سعودية. وال�رشكة  العربية  اململكة  اأدوية يف 

ال�سيدالنية املرخ�س منها 55 دواء قيا�سي )Generic( و19 دواء ذو عالمة جتارية )Patent( يف منطقة ال�رشق االأو�سط. 

وملكافحة  جراثيم  وم�سادات  حيوية  وم�سادات  التهاب  وم�سادات  كم�سكنات  ت�ستخدم  اأدوية  ت�سمل  ال�رشكة  ومنتجات 

ال�سل، واأدوية م�سادة للح�سا�سية ومهدئات ال�سعال ومق�سعات و�ستريويدات مو�سعية واأجهزة طبية اأي�سا. يقع م�سنع 

ال�رشكة يف مدينة الق�سيم ال�سناعية. اأما التوزيع اجلغرايف الإيرادات ال�رشكة فهو: اململكة العربية ال�سعودية )81.4% من 

اإجمايل االإيرادات(، دول ال�رشق االأو�سط االأخرى )10%( و�سمال اأفريقيا )%8.5(.

ا�سرتاتيجية التو�سع

املنتجات. ومكنتها حملة  واإ�سافة منتجات جديدة ملحفظتها من  اأ�سواق جديدة  للتو�سع يف  ا�سرتاتيجية  �سبيماكو  تتبنى 

يف  االأفريقية  املنطقة  م�ساهمات  وزيادة  االأو�سط  ال�رشق  منطقة  يف  وجودها  تكري�س  من  التو�سعية  ال�سيا�سة  هذه  تطبيق 

االإيرادات. فهناك خطط للتو�سع دوليا لدخول اأ�سواق اأوروبا ال�رشقية. اأما من حيث حمفظة املنتجات فمحفظة �سبيماكو 

تنمو را�سيا من خالل اإطالق منتجات جديدة يف احلقول القائمة وتنمو اأفقيا من خالل الدخول يف جماالت عالجية جديدة. 

ورغم حمدودية اأن�سطة البحث والتطوير ب�سبب غياب الدعم احلكومي والعمال املهرة، فنحن نتوقع زيادة الدعم احلكومي 

والتح�سن يف البنية التحتية مل�ساعدة ال�رشكة على تطوير مزيد من املنتجات اخلا�سة بها.

عرو�ض املنتجات

 55 منها  منتجا   74 �سبيماكو حاليا  توفر 

عالمات  حتمل  منتج  و19  قيا�سي  منتج 

منتجات  وت�سكل  مرخ�سة.  جتارية 

من  االأكرب  اجلزء  الطبية  الو�سفات 

منتجات  تليها  ال�رشكة،  منتجات  حمفظة 

االأدوية التي ال حتتاج لو�سفة طبية. ومن 

ناحية اأخرى يعترب Snafi )لعالج اخللل الوظيفي اجلن�سي( وRofenac )م�سكن(، Klavox )التهابات اجلهاز التنف�سي(، 

Fluetab )نزالت الربد واالإنفلونزا( هي منتجاتها الرائدة التي ت�ساهم باإيرادات عالية.

منط امل�ساهمة 

البور�سة  يف  م�سجلة  �سبيماكو 

العربية  ال�رشكة  ومتلك  ال�سعودية. 

وامل�ستلزمات  الدوائية  لل�سناعات 

االأ�سهم  اإجمايل  من   %20 الطبية 

للتقاعد  العامة  املوؤ�س�سة  القائمة؛ 

متلك 13% وميتلك اجلمهور األـ %67 

الباقية من اأ�سهمها.

الر�سم البياين 8: ت�سنيف املنتجات ح�سب القاطع

املصدر: وثائق الشركة

%10  iôNCGh äGô¡£e

%49 á«ÑW äÉØ°Uh

 %15 äÉØ°Uh ¿hóH

املصدر: موقع زاوية اإللكتروني

الر�سم البياين 9: توزيع ملكية االأ�سهم احلالية

á«FGhódG äÉYÉæ°ü∏d á«Hô©dG ácô°ûdG 

%20 á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùŸGh

%67 Qƒ¡ª÷G
%13 óYÉ≤à∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG

الوظيفةال�سم

املدير العامالدكتور ح�سني الغنام

نائب املدير العام للت�سويق واملبيعاتال�سيد فهد اخللف

نائب املدير العام للت�سنيع وال�سوؤون الفنية املهند�س اأحمد الربدي

مدير عام خلدمات الدعمال�سيد فهد الربدي

اجلدول 11: فريق الإدارة

املصدر: موقع زاوية اإللكتروني



مايو 2010�صفحة 19 من 22 

ال�رشكة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية وامل�سلتزمات الطبية، تقرير بداية التغطية

نتوقع اأن ت�سل اإيرادات �سبيماكو 

اإىل 1،655.7 مليون ريال �سعودي 

يف ال�سنة املالية 2014، وهذا يعني 

ن�سبة منو �سنوية مركبة تبلغ ٪11.0 

)لل�سنوات املالية 2010 - 2014(.

املتوقع اأن ترتفع الهوام�ض الإجمالية 

اإىل 46.1٪ يف عام 2014 وذلك من 

44.1٪ يف عام 2009.

الر�سم البياين 10: االإيرادات )مليون ريال �سعودي( والهوام�س االإجمالية )%( )ال�سنوات املالية 2009- 2014( 

بيان الدخل

االإيرادات 

ن�سبة منو  يعني  2014، وهذا  املالية  ال�سنة  �سعودي يف  ريال  مليون  اإىل 1،655.7  �سبيماكو  اإيرادات  اأن ت�سل  نتوقع 

�سنوية مركبة تبلغ 11.0% )لل�سنوات املالية 2010 - 2014(، وهذا اأكرب قليال عن معدل النمو ال�سنوي املركب %10.3 

امل�سجل خالل ال�سنوات املالية 2004 - 2009. ومن املتوقع اأن ت�ستفيد االإيرادات من اندفاع ال�رشكة للتو�سع خ�سو�سا 

يف �سمال اإفريقيا. كما نتوقع اأن ترتفع االإيرادات من م�ساهمات اأ�سواق ال�رشق االأو�سط و�سمال اأفريقيا االأخرى. نتوقع 

اأي�سا اأن تنمو العائدات من �سوق اململكة العربية ال�سعودية مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 8.0% ومبعدل ن�سبته %17.8 

من اأ�سواق ال�رشق االأو�سط االأخرى، ومعدل �سنوي مركب ن�سبته 25.5% من �سمال اإفريقيا وذلك خالل ال�سنوات املالية 

2010 -2014. ونتوقع اأن ت�سجل �سوق �سمال اأفريقيا اأعلى معدل للنمو ب�سبب الطلب املتزايد على االأدوية هناك.

7. التوقعات املالية: الربحية �ستتح�سن

التكاليف / الهوام�س

نتوقع  فاإننا   2011 عام  يف  الفعالة  الدوائية  العنا�رش  من�ساأة  وتاأ�سي�س  االإنتاجية  حت�سني  على  ال�رشكة  لرتكيز  نظرا 

اأن تتح�سن الهوام�س االإجمالية خالل فرتة توقعاتنا. لقد قامت �سبيماكو برفع راأ�س مالها لتح�سني وتو�سعة مرافق 

االإنتاج لرفع كفاءتها وخف�س تكاليفها، وهذه بدورها �ستوؤدي اإىل حت�سني الهوام�س. ومن املتوقع اأن توؤدي مبادرة 

ال�رشكة الإن�ساء املن�ساأة االأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية الإنتاج العنا�رش الدوائية الإنهاء اعتمادها على املواد اخلام 

امل�ستوردة مما ي�ساعد على تقليل التكلفة. من املتوقع اأن ترتفع الهوام�س االإجمالية اإىل 46.1% يف عام 2014 وذلك من 

44.1% يف عام 2009. ومن املتوقع اأي�سا اأن ي�سل هام�سي الت�سغيل والربح ال�سايف اإىل 19.4% و18.4% على التوايل، 

يف عام 2014. لكننا نتحفظ يف توقعاتنا للهوام�س ب�سبب ال�سوابط امل�سددة التي تطبقها اململكة على اأ�سعار االأدوية.

ربحية ال�سهم الواحد

نظرا للعالقة الطردية بني االأرباح والتح�سن يف الهوام�س، نتوقع اأن تقفز ربحية �سهم �سبيماكو من 1.97 ريال �سعودي 

يف عام 2009 اإىل 3.89 ريال �سعودي يف عام 2014. 
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املصدر: اجلزيرة كابيتال
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2012ت2011ت2010ت20082009مليون ريال �سعودي )مامل يحدد(

 1،361.1  1،224.9  1،091.5  950.7  871.9 املبيعات

 )742.1( )671.7( )602.4( )531.1( )509.0(تكلفة املبيعات

 619.0 553.2 489.1 419.6  363.0 اإجمايل الربح

 )374.0( )340.5( )308.2( )273.5( )250.5(امل�رشوفات البيعية واالإدارية االأخرى

 245.1 212.7 181.0 146.1  112.5 الدخل الت�سغيلي

 -  -  -  24.2  26.6 الدخل من اال�ستثمارات

 -  -  -  )1.2( )0.5(ح�سة اخل�سارة يف �رشكات حليفة

 2.6  2.2  1.8  1.5  3.4 دخل م�سادر اأخرى

 )0.8( )0.8( )0.8( )1.2( )1.7(ر�سوم مالية

 246.9  214.1  182.0  169.4  140.3 الأرباح قبل حقوق الأقلية

 )14.3( )12.4( )10.6( )11.3( )8.1(حقوق اأقلية يف �سايف دخل �رشكات حليفة

 -  -  -  )3.3( )3.9(تكاليف زيادة راأ�س املال واأخرى

 232.6  171.4201.7 154.8  128.3 �سايف الدخل

3.0 2.6  2.2  2.6  2.6 ربحية ال�سهم

3.0 2.6 2.2  2.0  1.6 ربحية ال�سهم بدون االأرباح اال�ستثنائية

اجلدول 12: بيان الدخل )�سبيماكو( من 2008 - 2012 )تقديري(

املصدر:وثائق الشركة، اجلزيرة كابيتال
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امليزانية العمومية

خطط النفقات الراأ�سمالية 

نتوقع اأن تتحمل �سبيماكو نفقات �سيانة راأ�سمالية �سنوية باالإ�سافة للنفقات املت�سلة بزيادة القدرات. كما نتوقع اأن 

تتكبد ال�رشكة نفقات راأ�سمالية اأعلى خالل فرتة توقعاتنا ب�سبب تركيزها على مبادرات النمو، وخ�سو�سا الدخول يف 

اأ�سواق جديدة وتو�سعة مرافق االإنتاج.

ر�سيد الدين 

رغم اأن امليزانية العمومية لل�رشكة لغاية عام 2007 ال تظهر ديونا، فقد ا�ستدانت ال�رشكة من خالل اإ�سدارات متويل 

اإ�سالمية ق�سرية االأجل خالل عامي 2008 و2009. وهكذا فاعتبارا من ال�سنة املالية 2009 كان لدى �سبيماكو دينا غري 

م�سدد قيمته 60 مليون ريال �سعودي م�سكال 2.8% من راأ�س املال. ويف جميع االأحوال، فقد �سددت ال�رشكة 35 مليون 

ريال �سعودي من الدين يف عام 2010 مما و�سعها يف و�سع نقدي مريح. كما اأن انخفا�س م�ستويات الدين ي�سري اإىل اأن 

ال�رشكة تعتمد يف متويلها الراأ�سمايل على اإ�سدار االأ�سهم. وعالوة على ذلك فقد رفعت ال�رشكة راأ�سمالها اإىل 784.4 

مليون ريال �سعودي يف يناير كانون الثاين من عام 2010 من خالل اإ�سدارات احلقوق، مما يجعلنا نتوقع انخفا�س 

ن�سبة الدين اإىل حقوق امل�ساهمني اإىل 1.0% يف عام 2011، وال نتوقع ديونا اإ�سافية خالل هذه الفرتة.

املصدر: وثائق الشركة، اجلزيرة كابيتال

اجلدول 13: امليزانية العمومية ل�سبيماكو لل�سنوات املالية )2008- 2012( تقديري

2012ت2011ت2010ت20082009مليون ريال �سعودي )مامل يحدد(

الأ�سول املتداولة

 277.6  261.2  252.9  106.6  62.7 النقد وما يف حكم النقد

 689.9  620.8  553.2  473.6  461.0 ح�سابات جتارية مدينة

 26.8  24.1  21.5  18.7  3.7 مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

 265.5  239.8  214.5  195.2  203.1 خمزون

 40.8  36.7  32.7  30.3  27.3 دفعات مقبو�سة مقدما واأخرى

1،300.5 1،182.7 1،074.9  824.4  757.6 اإجمايل االأ�سول املتداولة

الأ�سول غري املتداولة

 16.9  15.2  13.5  10.8  10.7 ح�سابات جتارية مدينة طويلة االأجل

1،635.8 1،635.8 1،635.8 1،635.8  908.0 ا�ستثمار يف اأوراق مالية متاحة للبيع

 10.3  10.3  10.3  10.3  11.5 ا�ستثمار يف �رشكة حليفة

 237.4  224.6  214.3  206.5  204.9 مبان، م�سانع، وجتهيزات

 24.4  26.8  29.5  34.8  44.3 اأ�سول غري ملمو�سة

1،924.7 1،912.6 1،903.3 1،898.1 1،179.4 اإجمايل االأ�سول الغري متداولة

3،225.3 3،095.3 2،978.2 2،722.5 1،937.0 اإجمايل االأ�سول

املطلوبات متداولة

 314.6  280.7  246.3  209.6  239.5 جممع ح�سابات م�ستحقة الدفع

 9.3  8.4  7.5  6.5  5.7 مبالغ م�ستحقة اإىل جهات ذات عالقة

 26.2  22.5  19.4  16.7  13.9 زكاة و�رشيبة دخل

 123.0  123.0  123.0  123.0  119.2 مبالغ م�ستحقة حلملة االأ�سهم

 25.0  25.0  25.0  60.0  40.0 متويل اإ�سالمي ق�سري االأجل

 498.1  459.6  421.1  415.8  418.4 اإجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات الغري متداولة

 129.2  123.1  117.2  111.6  108.0 مكافئة نهاية اخلدمة للموظفني

 627.3  582.6  538.3  527.4  526.4 اإجمايل املطلوبات

حقوق امللكية

 784.4  784.4  784.4  600.0  600.0 راأ�س املال )اأ�سهم(

 300.0  300.0  300.0  300.0  300.0 احتياطي اإلزامي

 101.1  89.5  79.4  70.8  63.1 احتياطي اختياري

 220.0  220.0  220.0  220.0  220.0 احتياطي عام

 404.8  337.6  279.5  230.3  184.6 اأرباح مبقاة

 756.9  756.9  756.9  756.9  29.1 اأرباح غري متحققة نتيجة اإعادة تقييم اأوراق مالية متاحة للبيع

 30.8  24.3  19.7  17.0  13.9 حقوق االأقلية

2،598.0 2،512.7 2،439.9 2،195.1 1،410.7 اإجمايل حقوق امللكية

3،095.33،225.3 2،978.2 2،722.5 1،937.0 اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

انخفا�ض م�ستويات الدين ي�سري اإىل اأن 

ال�سركة تعتمد يف متويلها الراأ�سمايل 

على اإ�سدار الأ�سهم. وعلوة على 

ذلك فقد رفعت ال�سركة راأ�سمالها 

اإىل 784.4 مليون ريال �سعودي يف 

يناير كانون الثاين من عام 2010 من 

خلل اإ�سدارات احلقوق، مما يجعلنا 

نتوقع انخفا�ض ن�سبة الدين اإىل حقوق 

امل�ساهمني اإىل 1.0٪ يف عام 2011.
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بيان التدفقات النقدية

التدفق النقدي من العمليات

نتوقع اأن ينمو التدفق النقدي من اأن�سطة العمليات الت�سغيلية ب�سكل طردي مع منو االأرباح بحيث ي�سل 245.6 مليون 

ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2014.

التدفقات النقدية من اال�ستثمارات

نتوقع اأن تزيد �سبيماكو من ا�ستثماراتها يف االأ�سول الثابتة وحتديث مرافق االإنتاج خالل فرتة توقعاتنا.

التدفق النقدي من االأن�سطة التمويلية 

مت�سيا مع املتو�سط التاريخي، نتوقع اأن ت�ستمر �سبيماكو يف توزيع ن�سبة 55% من االأرباح خالل فرتة التوقعات.

املصدر: وثائق الشركة، اجلزيرة كابيتال

اجلدول 14: التدفقات النقدية ل�سبيماكو: ال�سنوات املالية 2008 - 2012 )تقديري(

2012ت2011ت2010ت20082009مليون ريال �سعودي )مامل يحدد(

النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

 232.6  201.7  171.4  154.8  128.3 �سايف دخل ال�سنة

 30.0  28.8  27.7  29.7  29.6 اال�ستهالكات والهالكات

 6.2  5.9  5.6  6.9  11.5 اأخرى غري نقدية

 )87.4( )82.3( )81.9( )67.0( )60.1(التغري يف راأ�س املال العامل

 181.4  154.0  122.8  124.4  109.3 اإجمايل النقد من االأن�سطة الت�سغيلية

التدفق النقدي من الأن�سطة ال�ستثمارية

 )34.1( )30.7( )27.3( )21.9( )14.5(�رشاء عقار، م�سانع، اأجهزة

 -  -  -  0.2  0.3 عوائد بيع عقار، م�سانع، اأجهزة

 )6.4( )5.7( )2.9( )0.1( )0.8(�سايف التغري يف االأ�سول الغري ملمو�سة

 )1.7( )1.7( )2.7( )0.0()157.5(�سايف التغري يف اال�ستثمار

 )42.1( )38.1( )32.9( )21.8()172.5(اإجمايل النقد من االأن�سطة اال�ستثمارية

التدفق النقدي من الأن�سطة التمويلية

)127.9()110.9( )94.3( )80.4( )81.4(�سايف التغري يف م�ستحقات حملة االأ�سهم وتوزيعات االأرباح املقرتحة

 -  -  )35.0( 20.0  40.0 زيادة / نق�س الديون

 -  -  184.4  -  - زيادة راأ�س املال

 6.5  4.6  2.7  3.1  )1.6(حقوق االأقلية

 )1.4( )1.4( )1.4( )1.4( )1.4(مكافئات جمل�س االإدارة

 122.8()107.7( 56.4  )58.7( )44.4(اإجمايل النقد من االأن�سطة التمويلية

 16.4  8.2  146.3  43.9 )107.6(�سايف التغري النقدي خالل ال�سنة

 261.2  252.9  106.6  62.7  170.3 النقد يف بداية ال�سنة

 277.6 261.2  252.9  106.6  62.7 النقد يف نهاية ال�سنة
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